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ทศิทางการด าเนนิงานของสหภาพยโุรป ภายใตก้ารน าของสวเีดน 

ในฐานะประธานคณะมนตรแีหง่สหภาพยโุรป 

ในวันที่ 1 มกราคม 2566 นายกรัฐมนตรีสวีเดน นาย Ulf Kristersson ได้เข้ารับต าแหน่ง

ประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566 ต่อจากสาธารณรัฐเช็ก 

ความส าคัญ 

ของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป  

คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (The 

Council of the European Union) เป็นเวที

การประชุมระดับรัฐมนตรีของ EU ท าหน้าที่

ในด้านนิติบัญญัติและมีอ านาจในการบริหาร 

ประกอบด้วย รัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก 

แยกเป็นภารกิจและต าแหน่งด้านต่าง ๆ โดย

มีหน้าที่หลัก คือ ท างานร่วมกับรัฐสภายุโรป

ในการบัญญัติกฎหมาย ประสานแนวนโยบาย

ด้านเศรษฐกิจ บรรลุความตกลงระหว่าง

ประเทศ อนุมัติงบประมาณของ EU ร่วมกับ

รั ฐสภายุ โ รป  โดยประเทศสมาชิก EU 

จะผลัดกันท าหน้าที่เป็นประธานคณะมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ulf Kristersson  

ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของสวเีดน 

เมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2565” 

แห่งสหภาพยุโรป (วาระ 6 เดือน) โดยจะท า

หน้าที่ประธานในการประชุมระดับรัฐมนตรี

ของประเทศสมาชิก EU ในสาขาต่างๆ 

ยกเว้นในด้านการต่างประเทศ 

ส ำนกังำนทีป่รกึษำกำรเกษตรตำ่งประเทศ ประจ ำสหภำพยโุรป                                                  ฉบบัที ่21 ประจ าเดอืนมกราคม 2566 
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การเข้ารับต าแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป นาย Ulf Kristersson ได้

ก าหนดการด าเนินงานที่เป็นเรื่องเร่งด่วน (priorities) 4 ข้อ

1. ความมัน่คงและความเป็นหนึ่งเดียว 

สหภาพยุโรปต้องตอบสนองอย่าง

รวดเร็วและเด็ดขาดต่อกรณีการรุกราน

ยูเครน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง

ของภูมิภาค โดยยังคงให้การสนับสนุนทาง

เศรษฐกิจและการทหารอย่างต่อเนื่อง

ส าหรับยูเครน และสหภาพยุโรปจะมีความ

ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศพันธมิตร

เ พ่ือสร้างความมั่นคงและการป้อง กัน 

ที่แข็งแกร่งของภูมิภาค 

 

2. ความสามารถในการแข่งขัน 

ผลกระทบจากสงครามในยู เครน

ผลักดันให้สหภาพยุโรปจ าเป็น ต้องปรับตัว

ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตนเอง ให้

สามารถสร้างโอกาสทางการค้าของสหภาพ

ยุ โรปในตลาดโลก สร้ างรากฐานทาง

เศรษฐกิจ สวัสดิการ และด ารงสถานะ

ระหว่างประเทศ โดย สวีเดนจะสนับสนุนให้

มีแนวทางที่ดีที่สุดส าหรับการแข่งขันเสรี 

การลงทุนของเอกชน และการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจเป็นดิจิทัล 

 

 

3. การเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิมไปสู่

พลังงานสะอาด 

สวีเดนมีความมุ่งมั่นในการรับมือกับ

ราคาพลังงานที่ผันผวนและการปฏิรูปตลาด

พลังงาน และเร่งการด าเนินการเปลี่ยนผ่าน

เข้าสู่พลังงานสีเขียวเพ่ือรับมือกับความท้าทาย

ด้านสภาพภูมิอากาศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

หมุนเวียน โดยมุ่งหวังให้สหภาพยุโรปเป็น

แบบอย่างของโลก ผ่านนโยบายที่ส่งเสริม

การลงทุนในภูมิภาค 

 

4. การยึดหลักประชาธิปไตย 

การเป็นประธานคณะมนตรีฯ ของ

สวีเดนเกิดขึ้ นภายใต้หลักประชาธิปไตย 

สวีเดนจึงมุ่งส่งเสริมให้สหภาพยุโรปตั้งอยู่

บน พ้ืนฐานของค่านิยมประชา ธิปไตย 

เสรีภาพส่วนบุคคล การไม่เลือกปฏิบัติ การ

สนับสนุนหลักนิติธรรมและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  
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ทิศทางของสหภาพยุโรปผ่านการด าเนินการของประธานคณะมนตรี 
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ที่มา: 

1. https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/presidency/the-presidency-of-the-council/ 

2. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/europe/the-french-presidency-of-the-

council-of-the-european-union/ 

3. https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/ 
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รา่งกฎหมายวา่ดว้ยสินคา้ทีป่ลอดจากการท าลายป่าของสหราชอาณาจกัร 

ภายหลังจากการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการท าลายป่า หรือ 

Regulation on Deforestation Free Products ของสหภาพยุโรปโดยคณะกรรมาธิการยุโรป 

และได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปไปแล้ว เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2565 ซึ่ง

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภายุโรป 

ขณะเดียวกันในส่วนของสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป เมื่อปี 

2562 ก็ได้เสนอร่างกฎหมาย Implementing due diligence on forest risk commodities โดย 

Department for Environment and Rural Affairs (DEFRA) เช่นเดียวกันกับสหภาพยุโรป ซึ่ง

ร่างกฎหมายดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหน่ึงของ Environment Act 2021 ภายใต้ส่วนที่ 6 Nature 

and Biodiversity ของสหราชอาณาจักร ก าหนดข้อบทไม่อนุญาตให้มีการค้าสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ที่มีความเส่ียงต่อการท าลายป่า และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งจัดท ากฎหมายล าดับ

ร อ ง  ( secondary legislation) เ พ่ื อ น า ไ ป สู่ ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ใ น อ น า ค ต  โ ด ย ขณะ นี้ 

ร่างกฎหมายดังกล่าวได้มีการจัดท าประชาพิจารณ์ (public consultation) ระหว่างวันที่ 3 

ธันวาคม 2564 – 11 มีนาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความเห็นมากถึง 16,838 ราย 
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สาระส าคัญของร่างกฎหมาย ฯ 

วัตถุประสงค์ของร่างกฎหมาย ฯ คือ 

การห้ามจ าหน่ายสินค้าที่มีความเส่ียงต่อ 

การท าลายป่า ท้ังสินค้าภายในสหราชอาณาจักร

และสินค้าน าเข้ามาจ าหน่ายในสหราชอาณาจักร 

โดยคาดว่ าจะครอบคลุมสินค้ าปศุ สัตว์ 

(วัวและหนังสัตว์) โกโก้ กาแฟ ข้าวโพด 

น ้ามันปาล์ม ยางพารา และถั่วเหลือง โดยจะ

มีการปรับปรุงขอบเขตของสินค้าเป็นระยะและ 

จะก าหนดช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 1-5 ปี 

ซึ่งขณะน้ียังไม่มีการก าหนด Cut-off Date 

ที่ชัดเจน 

องค์ประกอบหลักของร่างกฎหมายฯ 

• ก า ห นด ร า ยก า ร สิ น ค้ า ที่ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้

ข้อก าหนดปลอดจากการท าลายป่า  

• ก า หนดร ายการประ เภทของ ธุ ร กิ จ 

(businesses) ที่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดปลอด

จากการท าลายป่า  

• ก าหนดค่าปรับและบทลงโทษทางแพ่ง 

ต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตาม โดยคาดว่า

จะสูงถึง 250,000 ปอนด์  

• การบังคับใช้ข้อก าหนดต่าง ๆ ในกฎหมาย ฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคืบหนา้เกีย่วกบัการปรบัปรงุรา่งกฎหมาย  

ขณะนี้ Department for Environment and 

Rural Affairs (DEFRA) ซึ่ งเป็นหน่วยงานหลัก 

ที่ ก า ลั ง จั ด ท า ร่ า ง กฎหม ายล า ดั บ ร อง 

( Implementing due diligence on forest 

risk commodities) โดยมีสาระส าคัญ อาทิ  

 2.1 การห้ามจ าหน่ายสินค้าที่มีความ

เส่ียงต่อการท าลายป่า ท้ังสินค้าภายใน UK 

และสินค้าน าเข้ามาจ าหน่ายใน UK และสินค้า

ที่จ าหน่ายต้องถูกกฎหมายของประเทศผู้ผลิต 

โดยใน ช้ัน น้ี ร่ างกฎหมาย ฯ ครอบคลุม

ประเด็นหลัก คือ 

(1) ก าหนดรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้ข้อก าหนด

ปลอดจากการท าลายป่า  

(2) ก าหนดรายการประเภทของธุรกิจที่อยู่

ภายใต้ข้อก าหนดปลอดจากการท าลายป่า 

(3) ก าหนดค่าปรับและบทลงโทษทางแพ่ง 

ต่อผู้ประกอบธุรกิจของ UK ที่ไม่ปฏิบัติตาม
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ความเห็นของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ฯลฯ 

จากการท าประชาพิจารณ์ของสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 – 11 

มีนาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความเห็นมากถึง 16,838 ราย น้ัน ประชาชนส่วนใหญ ่

เห็นด้วยกับการออกกฎหมายล าดับรอง (Implementing due diligence on forest risk 

commodities) ดังกล่าวมากถึง 99.19 % จากผู้เข้าร่วมท าประชาพิจารณ์ 16,682 ราย 

และเห็นว่าควรน าผลกระทบของสินค้าต่อการตัดไม้ท าลายป่าท่ัวโลก และ บทบาทของสหราชอาณาจักร

ต่อการตัดไม้ท าลายป่าท่ัวโลกเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย อีกท้ังประชาชน 99.49 % จาก 16,768 ราย 

สนับสนุนให้มีการก าหนดสินค้า ภายใน 12 เดือน ภายหลังการออกกฎหมายล าดับรอง 

เพ่ือจัดการกับการตัดไม้ท าลายป่าและการแปลงที่ดินอย่างผิดกฎหมายของสหราชอาณาจักร 

 

ความเหน็ขององคก์ารดา้นกฎหมายของ UK 

• องค์กร Global Witness ระบุว่า สหราช-

อาณาจักรไม่มีความกระตือรือร้นในเรื่อง

ดังกล่าวมากนัก โดยเสนอให้มีการขยาย

เลื่อนระยะเวลาความรับผิดชอบของบริษัท

ออกไป โดยจะปรับใช้กฎหมายโดยเร่ิมจาก

สินค้า 1 หรือ 2 รายการก่อน  (เนื้อวัว 

และน ้ามันปาล์ม หรือน ้ามันปาล์มและถ่ัวเหลือง) 

และถึงจะเร่ิมครอบคลุมในสินค้าทุกรายการ

ในเพียงอีก 5 ปีข้างหน้า นอกจากน้ี ในช้ันน้ี

ร่างกฎหมายฯ ไม่มีข้อก าหนดด้านการปลอด

จากการท าลายป่าที่เชี่อมโยงกับสิทธิมนุษยชน

และการเคารพสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง

เหมือนของสหภาพยุโรป 

• องค์กร CMS Law-Now คาดว่ากฎหมาย

นี้จะส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าส าคัญ 

อาทิ การก าหนดรายการสินค้าและรูปแบบ

การท า Due diligence รายละเอียดของ

รายงานผลการตรวจสอบ และการบังคับใช้

กฎหมาย 
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ความแตกต่างจากร่างกฎหมายฯ ของ EU 

 สหราชอาณาจกัร สหภาพยโุรป 

สินค้า สินค้าปศุสัตว์ (วัวและหนังสัตว์) โกโก้ 

กาแฟ ข้าวโพด น ้ามันปาล์ม ยางพารา 

และถั่วเหลือง 

เนื้อวัว โกโก้ กาแฟ น ้ ามันปาล์ม ไม้  

ยางพารา และถั่วเหลือง 

 

สินค้าเร่ิมต้น บังคับใช้คร้ังแรก 2 ชนิด (เนื้อวัวและ

น ้ ามันปาล์ม หรือ น ้ ามันปาล์มและถั่ว

เหลือง) 

ทุกรายการ 

ขอบเขตกฎหมาย การท าลายป่าทุกประเภท 

(all deforestation) 

การท าลายป่าที่ผิดกฎหมาย 

(ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น) 

ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 1-5 ปี (บังคับใช้ทุกชนิดภายใน 5 ปี) 18 เดือน 

Cut-off date 31 ธันวาคม 2563 ยังไม่ก าหนด 

 

 

ร่างกฎหมาย ฯ ของ UK เป็นการป้องกันการวางจ าหน่ายสินค้าที่ปลอดจากการท าลายป่า 

ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกฎหมาย Deforestation Free Product ของสหภาพยุโรป และอาจ

ส่งผลกระทบต่อยางพาราและผลิตภัณฑ์ของไทย ซึ่ งประเทศไทยส่งออกยางพารา 

และผลิตภัณฑ์มายัง UK มูลค่า 7,900 และ 6,300 ล้านบาท ในปี 2563 และ 2564 

ตามล าดับ หน่วยงานที่เก่ียวข้องของไทยและภาคเอกชน จึงควรเตรียมความพร้อม เพ่ือหา

แนวทางรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรส่งออกของไทย เช่นเดียวกับการออก

กฎหมาย Deforestation free products ของสหภาพยุโรป 

 

 

ที่มา: 

1. https://consult.defra.gov.uk/international-biodiversity-and-climate/implementing-due-

diligence-forest-risk-commodities/ 

2. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/30/contents/enacted 
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The 2022 EU Agricultural Outlook Conference: สถานการณ ์

และมมุมองเกีย่วกบัแนวทางการผลติสินคา้เกษตร-อาหารของสหภาพยโุรปในอนาคต 

เ มื่ อ วั น ที่  8 - 9  ธั น ว าคม  2 565 

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแห่ง

สหภาพยุโรป (DG AGRI) ได้จัดงานสัมมนา 

The 2 0 2 2  EU Agricultural Outlook 

Conference ภายใต้หัวข้อ A sustainable 

agri-food system forged in crisis ซึ่ ง

เป็นเวทีน าเสนอสถานการณ์และแลกเปลี่ยน

มุมมองเก่ียวกับแนวทางการผลิตสินค้า

เกษตร-อาหารของสหภาพยุโรปในอนาคต 

รวม ท้ังสหภาพยุ โรปได้มีการเผยแพร่

เ อ กส า ร  EU Agricultural Outlook for 

markets, income and environment 

2022-2032 ซึ่ งวิเคราะห์แนวโน้มทาง

การตลาดของสินค้าส าคัญของสหภาพยุโรป

ในระยะ 10 ปีข้างหน้า 

• ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด 19 ท าให้การค้าหยุดชะงัก 

ราคาสินค้าปรับตัว สูงขึ้ น  ประกอบกับ

ผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่

ผลักดันให้ราคาพลังงานเพ่ิมสูงขึ้นต้นทุน

วั ต ถุ ดิ บ เ พ่ิ ม ขึ้ น  ร ว ม ท้ั ง ปั ญ ห า ก า ร

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการระบาด

ของโรคสัตว์ ท าให้ในปี 2022 ท่ัวโลกต้อง

เผชิญแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ เกิดความไม่

แน่นอนในภาคเกษตร และความมั่นคงทาง

อาหาร ปัจจัยข้างต้นส่งผลต่อความสามารถ

ในการบริโภคและรูปแบบการบริโภคสินค้า

เกษตรและอาหารของประชากร ซึ่งในส่วน

ของสหภาพยุโรปได้รับผลกระทบท้ังด้านการ

ส่งออกและการน าเข้า ท้ังสินค้าเกษตรและ

อาหารและปัจจัยการผลิต
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ภาพรวมเศรษฐกจิสหภาพยโุรป 

2022 - 2032 
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• การเติบโตอย่างยั่งยืนยังคงเป็น

ปัจจัยส าคัญที่ ส่งผลต่อการพัฒนาการ

เ กษต ร ข อ งสหภ าพยุ โ ร ป ใ น อน าคต 

โดยผลั กดั นผ่ านน โยบาย เกษตรร่ วม 

หรือ Common Agriculture Policy (CAP) 

(ฉบับปัจจุบันคือปี 2023 – 2027) ที่มุ่งเน้น

การส่งเสริมการผลิตอย่างยั่งยืน ส่งเสริม

การพัฒนาชนบท การพัฒนาเกษตรกร 

รายย่อย และ Young farmers การกระจาย

รายได้อย่างเป็นธรรม การพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการเกษตรเพ่ือเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต 

 

 

 

 

 

 

• ในอีก 10 ปีข้างหน้าคาดว่าสหภาพยุโรป

จะยังคงพ่ึงพาตนเองได้ในข้าวสาลีและ 

ข้าวบาร์เลย์ และมีความเป็นไปได้ที่จะน าเข้า

ข้าวโพดมากขึ้น มีความต้องการอาหารสัตว์ 

ท่ีปราศจากจีเอ็มโอท่ีเพ่ิมขึ้น มีการผลักดัน

การผลิตเมล็ดพืชน ้ ามัน เพ่ือให้สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น ในขณะท่ีการบริโภค

เนื้อสัตว์ลดลง 

 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมดของสหภาพ

ยุโรปคาดว่าจะยังคงทรงตัว พ้ืนที่ทุ่งหญ้า 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกธัญพืชและเมล็ดพืชน ้ามัน

คาดว่าจะลดลงเล็กน้อย พ้ืนที่เพาะปลูกพืช

โปรตีนและพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์จะเพ่ิมสูงขึ้น 

•  การผลิตนมของสหภาพยุโรปลดลง 

0.2 % ต่อปี  ภายในปี  2575 เนื่ องจาก 

ความกังวลด้านส่ิงแวดล้อมท่ีท าให้ปริมาณ

ฝูงโคนมลดลง แต่สัดส่วนของฟาร์มแบบยั่งยนื

จะขยายตัวมากขึ้น  

•  แนวโน้มการบริ โภคจะส่งผลให้

ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี มี ไ ข มั น แ ล ะ น ้ า ต า ล น้ อย 

และผลิตภัณฑ์นมเสริมหรือมีประโยชน์

ขยายตัวขึ้น ภายในปี 2575 ราคาชีสและเวย์ผง

ของสหภาพยุโรปจะเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุดคาดว่า

จะอยู่ที่ประมาณ 45 ยูโรต่อตันภายในปี 2575 
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ตลาดโลก 

การบริโภคเน้ือสัตว์ท่ัวโลกมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่สามารถตอบสนอง

ได้จากการผลิตภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม 

ในส่วนของการค้าระหว่างประเทศคาดว่า 

จะมีมูลค่าการน าเข้าเนื้อสัตว์ปีก 1.8 ล้านตัน

และเนื้อวัว 1.3 ล้านตัน ท้ัง น้ี  การผลิต

เน้ือสัตว์อย่างยั่งยืน การแพร่ระบาดของ 

โรคสัตว์ และเขตการค้าเสรีจะมีบทบาท

ส าคัญมากขึ้ นในตลาดเน้ือสัตว์ของโลก 

โดยจากแนวโน้มความกังวลเรื่องสุขภาพ

ของผู้บริโภคจะส่งผลต่อการบริโภคเนื้อสัตว์

ซึ่งอาจลดลงเหลือ 66 กิโลกรัมต่อหัวภายใน

ปี 2575 (-1.5 กิโลกรัมต่อหัวจากปัจจุบัน) 

โดยลดลงมากในเนื้อวัวและเนื้อสุกรและหัน

มาใช้เนื้อสัตว์ปีกแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดสหภาพยโุรป 

 

 

เนื้อวัว การบริโภคลดลง 0.8 กิโลกรัม

ต่อหัวภายในปี 2575 และผลจากการลดลง

ของฝูงวัวในสหภาพยุโรป (-9.1 %) จะส่งผล

ให้การผลิตเนื้อวัวลดลงเช่นกัน การส่งออก

เน้ือวัวมีโอกาสเพ่ิมขึ้นแต่การส่งออกวัวมี

ชีวิตลดลง การน าเข้าเนื้อวัวของสหภาพยุโรป

จะเพ่ิมขึ้ นอย่างช้า ราคาคาดว่าจะลดลง 

และคงที่ที่ 4,000 ยูโร/ตัน ภายในปี 2575 

 

 

เนื้อสุกร คาดว่าการบริโภคจะลดลง 

0.4 % ต่อปี (หรือ -1.3 กิโลกรัมต่อหัว) 

ภายในปี 2575 เนื่องจากความกังวลด้าน

สุขภาพและส่ิงแวดล้อม ในขณะท่ีประเทศ

จีนมีความสามารถในการผลิตสูง และจะ

ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการส่งออกของ

สหภาพยุ โรปไปยังเอเชีย ประกอบกับ

ผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะ

ท าให้การผลิตเนื้อสุกรของสหภาพยุโรป

ลดลง 1 %  ราคาเนื้อสุกรจะลดลงอยู่ที่  

1,500 ยูโรต่อตันภายในปี 2568 
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เนื้อสัตว์ปีก  คาดว่าท้ังการผลิต 

และการบริโภคจะเติบโตต่อเนื่อง 0.2% ต่อปี 

ซึ่งเติบโตช้ากว่าท่ีผ่านมา เน่ืองจากข้อจ ากัด

และความกังวลด้านส่ิงแวดล้อม ตลอดจน

การเปลี่ยนแปลงในการบริโภค (เนื้อสัตว์

น้อยลง) การส่งออกจากสหภาพยุโรปจะฟื้ นตวั 

0.8 % ต่ อปี  เ นื่ อ งจ ากความต้ อ งการ 

ท่ีเพ่ิมขึ้นในประเทศกลุ่มแอฟริกา ฟิลิปปินส์ 

และสหราชอาณาจักร ราคาสัตว์ปีกคาดว่า

จะลดลงและคงที่ประมาณ 2,000 ยูโรต่อตัน

ภายในปี 2575  

 

 

เนื้อแกะและแพะ คาดว่าการผลิต

จะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 0.2% ต่อปี การบริโภค

จะคงที่ที่ 1.3 กิโลกรัมต่อคนภายในปี 2575 

การส่งออกแกะและแพะมชีีวิตจะลดลง สาเหตุ

หลักมาจากความกังวลด้านสวัสดิภาพสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

แรงงานและโครงสรา้งภาคเกษตร 

•  มูลค่าการผลิตทางการเกษตรของ

สหภาพยุ โรปคาดว่าจะเติบโตเล็กน้อย 

โดยมูลค่าการผลิตพืชและสัตว์คาดว่าจะ

กลับสู่ระดับใกล้เคียงกับปี 2562 ตั้งแต่ปี 

2568 เป็นต้นไป ส าหรับต้นทุนการผลิต 

ต้นทุนพลังงานและปุ๋ยจะยังคงสูงกว่าใน

อดีต แม้ว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมีการใช้

พลังงานทดแทนหรือการจัดหาพลังงาน 

ท่ีหลากหลายมากขึ้น ประหยัดพลังงานมาก

ขึ้น เพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจส าหรับ

เกษตรกร แต่ อย่ างไร ก็ตามแรงงาน 

ภาคเกษตรยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

•  จากการส ารวจโครงสร้างฟาร์มปี 2563 

สหภาพยุโรปมีฟาร์ม 9.1 ล้านแห่ง (ต ่ากว่าปี 

2553 ถึง 25%) โดยเป็นพืชไร่สูงสุดที่สัดส่วน 

1 ใน 3 ในขณะเดียวกันฟาร์มขนาดใหญ่ 

(มากกว่า 100 เฮกตาร์) มีปริมาณเพ่ิมขึ้น 14 % 

และฟาร์มปศุสัตว์ลดลงอย่างรวดเร็วมากที่สุด 

(-40%)
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สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มกบัการลดลงของภาคปศุสัตวใ์นสหภาพยโุรป 

ภาคปศุสัตว์เป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับการลดก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป 

ซึ่งการลดลงของภาคปศุสัตว์จะน าไปสู่การลดลงอย่างมากของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

โดยคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซแอมโมเนียได้ถึง 11 % โดยเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม 

การลดลงของภาคปศุสัตว์จะท าให้ราคาผลิตภัณฑ์จากสัตว์โดยท่ัวไปเพ่ิมขึ้น เนื่องจากอุปทาน

ลดลง โดยราคาจะเพ่ิมขึ้นสูงสุดส าหรับเนื้อสุกร ไข่ และเนื้อวัว ในทางกลับกัน ราคาพืชอาหารสัตว์

จะลดลงจากความต้องการพืชอาหารสัตว์ที่ลดลง และส่งผลให้การส่งออกสัตว์ปีกและเนื้อสุกร

ของสหภาพยุโรปลดลงมากที่สุด 

สหภาพยุโรปให้ความส าคัญประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัย และความยั่งยืน

ด้านส่ิงแวดล้อม โดยจะเห็นได้จากนโยบายต่าง ๆ ที่สหภาพยุโรปบังคับใช้เพ่ือเร่งรัดให้เกิด 

การพัฒนาระบบอาหารท่ีมีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรของตนในการปรับการผลิตไปสู่ระบบการผลิตท่ียั่งยืน และมีแนวโน้มว่านโยบาย 

ท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมจะมีการบังคับใช้เป็นระยะในอนาคตอันใกล้ เพ่ือให้สหภาพยุโรปบรรลุ

เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน 

ในด้านการบริโภค เน้นเลือกบริโภคอาหารท่ีส่งเสริมความยั่งยืนและมีประโยชน์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการบริโภคเน้ือสัตว์ (เนื้อวัวและเนื้อสุกร) ที่มีความเส่ียงด้านโรค

ระบาดและความปลอดภัยทางอาหารสูงกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น โดยปัจจุบันประเทศไทย 

เป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ในสินค้าสัตว์ปีก ดังน้ัน หากการบริโภคเนื้อไก่ในสหภาพยุโรป 

มี แนว โ น้ม ท่ี จ ะ เ พ่ิ มป ริม าณเ พ่ิมขึ้ น ในระยะ  10  ปี ข้ า ง หน้ า  อ าจ เป็ น โอกาสอั นด ี

ต่อการส่งออกสินค้าเน้ือสัตว์ปีกของไทย ซึ่ งนอกเหนือจากมาตรฐานด้านความปลอดภัย 

และสวัสดิภาพสัตว์แล้ว หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการส่งออก และเกษตรกรของไทย 

อาจพิจารณาการส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพ่ือเตรียมความพร้อมและปรับตัว

ให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรปในอนาคต 

ในด้านการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนพ้ืนท่ีเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ และพืชโปรตีน อาจเป็น

โอกาสให้ประเทศไทยขยายตลาดมายังพืชโปรตีนหรือโปรตีนทางเลือก เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้แก่

สินค้าเกษตรและอาหารของไทยในตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งขณะน้ีประเทศไทยสามารถส่งออก

สินค้าพืชมายังสหภาพยุโรปได้หากผู้ส่งออกปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานการน าเข้าของ

สหภาพยุโรป 

ที่มา : EU Agricultural Outlook for markets, income and environment 2022-2032 
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สปษ. สหภาพยโุรป เขา้รว่มรบัฟังการมอบนโยบายของ รมว.กษ. 

แก่ผูบ้รหิาร และขา้ราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

 

 

 
 

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยุโรป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟัง

การมอบนโยบายผู้บริหารเพ่ือขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

สปษ. สหภาพยโุรป เขา้รว่มรบัฟังการมอบแนวทางการปฏบิตังิาน สป.กษ. 

โดย ปลดั กษ. 

 

 

 

 

 
 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยุโรป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม 

การประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 

การประชุม พร้อมนี้ ผู้บริหาร สป.กษ. ผู้อ านวยการส านัก/กอง อัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึกษา กงสุล 

(ฝ่ายเกษตร) และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมการประชุม 
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สปษ. สหภาพยโุรป เขา้รว่มสัมมนา 

"The 2022 EU Agricultural Outlook Conference" 

 

 

 

 

 
 

 เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 สปษ. สหภาพยุโรป เข้าร่วมสัมมนา "The 2022 EU Agricultural 

Outlook Conference" จัดโดยกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งสหภาพยุโรป (DG AGRI) ภายใต้

หัวข้อ A sustainable agri-food system forged in crisis ณ European Commission Charlemagne 

กรุงบรัสเซลส์ การสัมมนาดังกล่าวเป็นเวทีน าเสนอสถานการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ 

แนวทางการผลิตสินค้าเกษตร-อาหารของสหภาพยุโรปในอนาคต 

ผอ. สปษ. สหภาพยโุรป ประชมุหารอืกบั DG SANTE 

ติดตามการขึ้นทะเบยีนจิง้หรดีไทย 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สปษ. สหภาพยุโรปประชุมหารือร่วมกับ DG SANTE (Novel Food 

Unit) และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพ่ือติดตามผลเกี่ยวกับการขอ 

ข้ึนทะเบียนจิ้งหรีดไทย (Acheta domesticus) เป็น Novel Food ประเด็น Data protection เพ่ือให้ 

dossier ผ่าน validity check ก่อนการเข้าสู่กระบวนการประเมิน safety assessment จาก EFSA 
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ผอ. สปษ. สหภาพยโุรป ประชมุหารอืเตรยีมการจดันทิรรศการประเทศไทย 

ในงาน International Green Week 2023 ณ กรงุเบอรล์ิน 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยุโรป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมกับสถานเอกอัครราชทูต  

ณ กรุงเบอร์ลิน มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) เพ่ือเตรียมการ

จัดนิทรรศการประเทศไทย และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารของไทย ในงาน International 

Green Week 2023 ท่ีจะจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 20 - 29 มกราคม 2566 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 

ผอ. สปษ. สหภาพยโุรป เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการพัฒนาเกลอืทะเลไทย 

ครัง้ที ่5/2565 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยุโรป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งท่ี 5/2565 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดย ผอ.สปษ. สหภาพยุโรป 

ได้น าเสนอสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ของเกลือในแต่ละประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เช่น การผลิต 

การน าเข้า การส่งออก การใช้งานเกลือในสหภาพยุโรป เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการพัฒนา การผลิต 

การแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการตลาดของเกลือทะเลไทยต่อไป 

No. 21 OAA Brussels January 2023 

กจิกรรมส าคญั 



17 
 

 

 

 

สปษ. สหภาพยโุรป รว่มตอ้นรบัคณะนายกรัฐมนตร ีในโอกาสเขา้รว่มประชมุ 

สุดยอดอาเซยีน-สหภาพยโุรป สมยัพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2565 สปษ. สหภาพยุโรป ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะผู้บริหารจากกระทรวงการต่างประเทศและ

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ใน

โอกาสเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ เพ่ือฉลองวาระครบรอบ 45 ปี 

ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEAN – EU Commemorative Summit) ณ กรุงบรัสเซลส์ 

 

สปษ. สหภาพยโุรป เขา้รว่มประชมุกับ DG SANTE เพ่ือผลักดันการเปดิตลาด

แมลงกินไดข้องไทย 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 สปษ. สหภาพยุโรปได้เข้าร่วมการประชุมกับ DG SANTE ผลักดัน

การเปิดตลาดแมลงกินได้ของไทย โดยพร้อมให้การสนับสนุนการย่ืนค าร้องข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์

จิ้งหรีดไทยเป็นอาหารใหม่ 
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สปษ. สหภาพยโุรป เขา้รว่มประชมุเกีย่วกบักฎระเบยีบการใชย้าตา้นจลุชพีใน

สัตวข์องประเทศที่สามที่ส่งออกมายงัสหภาพยโุรป 

 

 

 

ฃ 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 สปษ. สหภาพยุโรปได้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับกฎระเบียบการใช้

ยาต้านจุลชีพในสัตว์ของประเทศที่สามที่ส่งออกมายังสหภาพยุโรป จัดโดย DG SANTE เพ่ือรับฟัง 

และแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบ The Draft Commission Delegated 

Regulation Supplementing Regulation (EU) 2019/6 ร่วมกับประเทศที่สามอื่น ๆ โดยมีผู้แทน

กรมปศุสัตว์และกรมประมงเข้าร่วมการประชุม 

 

 

 

 

ขอเชิญรว่มส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร สปษ. สหภาพยโุรป 

วารสาร ส านักงานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาที่สนใจส่งบทความ

เกี่ยวกับด้านการเกษตรของสหภาพยุโรป ความยาวประมาณ 3 - 5 หน้า เพ่ือร่วมการพิจารณาตีพิมพ์ ผู้ท่ีสนใจสามารถติดต่อสอบถาม

หรือส่งต้นฉบับเข้ารับการพิจารณาจากบรรณาธิการได้ทาง agrithai@agrithai.be 
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